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flu$ aller Welt.
© in iflt S tim m en  über (Sfpenuito.

C berft C m ll ftreu , gern. Vrafibrnt beS Vunbes»
ftaateS Scpmeij:
„©tue internationale Sprache fcpaffen unb jum  

^eben ermecfeu, peifst ber SRenfcbheit einen urter» 
tnfjjlicptn 5)ien[t ertueijen, ben einzig berjenige ein« 
fcpä$fn fann, welcher bie burcp bie SpracpDerfcpieben« 
peiten jmifcpen ben Völfern beftepenben öinber« 
ttiffe fennt."
'jntbunbe#lait}ler Xr. ^gtta) Seipcl;

„3)ie Senbenjen 3p rer Arbeit unb ber Vemegitng, 
ber fte bient, begrübe icp aufs roärnifte. 3lucp bem, 
ber ftlbft nicpt ©fperantift ift unb bie Verftönbigung 
unter ben Völfern für feine ^erfon m it anberen 
R ütteln  anftrebt, muff bie geiualtige ©eiftesarbeit, 
bie in ber Schaffung unb Verbreitung einer 2Selt- 
fpraepe, bie alle nationalen ©mpfinblicpfeiten fepont 
unb feine ber natürlid) gemaepfenen Sprachen be- 
brof)t, gelegen ift, anetfennen unb fiep biefer M it
arbeit freuen."
SJnurSiRaSntuifcu, VerteibigungSminifter, ’&anemarf:

„3<P bin non ber ÜRotwenbigfeit beS ©iperanto 
überjeugt unb bereit, it)tn meine Unterftü&ung ju  
gemähten."
$r. Süntclcu, öfterr. Minifier für Unterricht:

„3ebe8 sVerflänbigungSmittel jwifepen Menfd^ 
unb SRenfcp, foroie oon Volf ju  Volf ift oon größtem 
fulturellem SBerle; baS ©fperanto erfepeint m ir a ls  
ein foIcpeS, ba es leiept fü r jebermann ju  erlernen ift. 
3<p begrüße baper alle Veftrebungen, bie auf feine 
V erbreitung abjtelen."
^erb inanb  Vuifl'on, fßräfibent ber S iga fürURenfipen»

rechte:
„SBenn icp pier btele ooit fenen finbe, bie mir 

gercohnt finb, ben Kampf um SRecpt unb ĝortfcpritt 
füpren ju  fepen, roenn icp hier fo Diele poepbegabte 
SRenfcben, bie einen geachteten ta rn e n  in SSiffen* 
fchaft unb fiunfi haben, al§ begeiflerte ?lnpänger 
beS ©fperanto fepe, fann icp an feinem © erte  nicpt 
jroeifeln unb icp fcpließe mit bem aufriefctigen SBunftpe 
für ben napen Sieg S prer eblen 3been, für ben 
©rfolg biefer Sprache, melcpe beitragen mirb, ben 
SBeltfrieben ju  fefügen unb ben S-ortfc^ritt ber 
9Renfcppeit ju  befcpleunigen."

©fp.4!anbe$=Kongreß:
I ta l ie n  in  fiioorno, 18.— 21. September.

$efrct bce prcußtjdjcn 9Riuiftcrä für £>anbel unb
vfnbuftrtc.

„Vom 31. 3 u li  bis 7. Üluguft finbet in  ©bin» 
bürg ein in ternat. ©fpetanto-Kongrefj ftatt. 3<P 
gefiatte, baß tieprer unb Seprerinnen, welche an 
bieiem Kongreffe ober an  jenen in  $)anjig (1927) 
unb Antwerpen (1928) teilnepmen wollen, Urlaub 
befommen. S ie  haben bie fßflicpt, m ir einen Vericpt 
über ben Kongreß Dorjulegen.
. 3)r. Don Seefelb."

fRabio unb ©fperanto.
$!er I. allfomietfcpe Kongreß ber ©efetlfcpaft ber 

IRabiofreunbe hat fiep ber ©ntfepeibung beS fRabio* 
amateurfongreffe-3 ißariS 1925, ©fperanto a ls  §ilfs« 
fpraepe für ra^iotelepponifcpe Übertragungen anju» 
nehmen, angefcploffen ®ie neugewäplte fieitung 
pat fofort für bie D rganifation beS ©fperanto» 
unterrtcpteS unb einer ununterbrochenen fReipe Don 
Vorlefungen in ©iperanto bei ben pauptiäcplicpften 
IRabiofiationen Vorforge ju  treffen.

Vriefm arftn mit ©fperantotept.
sAuS Slnlaß 6eS 6. KongreffeS beS 2Beltbunbe§ 

proletarifcper ©fpernntiften pat baS VolfSfommiffariat 
für Voft unb Telegraf ber Sorojet-Union befonbere 
V riefm arfen j;t 7 unb 14 Stop, herausgegeben. $ ie  
SRarfen jeigen im  Dual ben greibeitSobeliSf auf 
bem Somjetplafc in  SJfoSfau, oberhalb ber S äu le  
bie silnfang?bucpftaben obigen ©eltbunbeS „SA T ", 
unterhalb „V I. In te rn a c ia  P ro le ta r ia  E sp eran to - 
K o n g re 8 0  1926." 3 n  ber M itte  ber SRarfen in 
©Itpfenform ift in  ruffifch unb in ©fperanto, unb 
jroar in  3Rorfejeicpen, ju  lefen: „V toletarier aller 
Sanber Dereinigt ©ucp". (WuS S en naciu lo .)

ff'Oft unb S c lcg rap p ic --------- ©fperanto.
3 n  B ulgarien  ift ©iperanto ab 1. M ai, in  ber 

Xfcpecpoflowaf. SRepubltf ab 15. Sttpril a ls  „offene 
Sprache" im  inneren Verfepr jugelaffen, ab 1. 9foD. 
in  a l l e n  S ta a te n  im i n t e r n a t .  Verfepr.

X V lll .  O peranto-Ultltkongrtti und 
$ommeruniucrlität in Edinburgh.

$>ie große E n tfernung  S cp o ttlo n b ŝ non 
lÖfterreicp unb bie Soften ber Sebenäfül)' 
rung in bem teuren E nglanb  paben mopt 
Diele abgepatten, an biejem Ä'ongreffe teil* 
•^unepmen. 9D?ögen biefe ß^ iten  allen, melcpe 
Sntereffe b a ran  paben, ein 23ilb nerfepaffen 
über ben V erlau f ber fepönen non m ir 
m itertebten Xage.

23ei ber 8 itu fe fi^ u n g  erftürte Unio. 
^jSrof. D r. Eart»fßari§ , ber Oom I. Kongreß 
an in ber Efp.^iöemegung ftept, b a |  ber 
E b in b u rg p er^o n g refe  eparafterifiert merben 
fönne burep bie SBorte „La gaja kongreso“ 
(® er froplicpe K ongreß). 3tügem einer Sei* 
faU geigte, bafe er bam it ben Sftagel auf 
ben Ä opf getroffen patte. 3 cp mit! baper 
fein trocfeneŝ R efera t geben, fonbern mtll 
aufäeigen, mie fepr biefer K ongreß bie Se* 
jeiepnung a tŝ  „fröptieper" ilongrefe nerbient.

® ie © runb lage  ber fropen S tim m u n g  
m ar mopt bie allgemeine ßufriebenpeit m it 
ben V orarbe iten  beŝ D rtŝfom iteeŝ. 5 )aŝ 
ßongreßbuep m ar fepon einen 9J?onat nor-
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per an  bie Xeilnepmer oerfanbt morben, 
fo baß jeber 3 ^ 1  batte, im oorpinein bas 
P ro g ra m m  ber B eranftaltungen  geniigenb 
fennen 311 lernen. Arbeit unb Bergniigen, 
E rufteö  unb £)eitcreö mar in fcpöner 3lb* 
mecpflung verteilt. Eö mar aber auch 
b a rau f N iidficpt genommen morben, bie pifto* 
rifcpen Sepenöm ürbigfeiten unb bie Sd)ön* 
beiten ber K ongreßftabt fennen zu lernen 
unb 3U genießen. Bejonberen D an f öerbient 
baö Komitee für bie glan^enbe Durcpfüp* 
ru n g  ber finanziellen S eite . (Sine einzige 
O p era tio n  am ©elbbeutel ber Kongrefsteil* 
nepm er, bie B orperbezaplung für ben Kon
greß auf einm al, unb bie Xeilnepmer patten 
m äprenb beö ganzen Kongeffeö nur mepr 
baö angenepme ©efiipl, baß fie nicpt» inepr 
Zu bezaplcn paben unb baß baö Komitee 
alle  gemachten B esprechungen prom pt er* 
fü llt unb mirflicp Entjpredjenbeö bietet.

D te  31ufnapme ber fremben ©äfte nicpt 
n u r  feiten» ber englifcpen unb fcpottifcpen 
E jperan tiften , fonbern oon offiziellen S tellen , 
ber B eüolferung unb ber fßreffe zeigte, baß 
m au  E fperan to  alö praftifcpe Kulturbeftre- 
bung bereitö acptet unb mertet. 3lngefangen 
pon  ber fepr pulbootlen ?lntroort beö Königö 
a u f baö §ulbigungötelegram m , bann bem 
feierlichen Em pfangöabenb mit Beroirtung 
Pon S e ite  ber S tab to ertre tu n g , ber prompten 
D urchführung  beö N abatteö  auf ben engl. 
B ap n en , ber foftenlofen B enüßung ber 
ftäbtifcpen X ram bapn, biö zu ganz pnoaten  
ßcicpen ber 31nerfennung, mie Z- B-, baß 
baö  große 28arenpauö s$ a tr ir f  Xpoinfon 

, täglich bie Speifefarte  auch in E fperanto  
perftellen ließ, ober baß ein arm er Krüppel 
feine fcpönen fßaftellfreibezeicpnungen auf 
ben g ließen  beö ijSflafterö mit E jperan to - 
fternen  u. bgl. zierte, erzeugte in allen baö 
frope © efüpl ber Slnerfennung unferer Be* 
ftrebungen.

D ie  g latte  Slbmitflung ber offiziellen unb 
ber Slrbeitöfißungen beroieö, baß bie all* 
gemeine O rg an ifa tio n  unferer Bemegung 
n u n  mirflicp fla r unb fidper funftioniert. 
D ie  unerquidlicpen Söecpjelreben über or* 
ganifatorifcpe f ra g e n , bie früpere Kongreffe 
fo fepr belüfteten, fcpeinen bam it entgültig 
erlebigt zu fein. D a»  geplen be* £eiterö 
unb  ber S eele  ber Efperantoberoeguug 
D r . fß rioa t, ber franfpeitöpalber nicpt zum

Kongreffe reifen fonnte, mürbe m it großem 
B ebauern aufgenommen.

B iel mürbe mäprenb beö Kongrefjeö ge* 
fungen, unb ztoar nid)t n u r uitfere fcpönen 
allbffannten  Efperantolieber, fonbern unter 
ber Leitung beö Komponiften unb Dicpterö 
£>arrtjon £>ill mürben m ir m it fcpönen 
X ejten unb Söeifen befanntgem acpt. D aö  
reidiPaltige, neue ©efangöbucp, mclcpeö an* 
läßlich beö Kottgreffeö oon ber B r i t .  Ejp.* 
©efeÜfcpaft perau»gegeben mürbe, oerbient 
einen ŝ la ^  in ber B iblio tpef jeber Ejpe* 
rantogruppe.

D ie B ergniigungöoeranftaltungen m aren 
im 3eid)en beö fcpottifcpen sf3atriotiöm uö. 
2Bir fapen fepr oiel oon ber S d jö n p e it 
beö fianbeö unb oon bem befonberen Neiz 
ber B olföfitten. D abei m ar gerabe bei 
biefent Kongreffe burcp eine reicpe S e rie  
oon Borlefungen über B olfö(m unb)funft 
an ber S o inm erun ioerfitä t ©elegenpeit ge
boten, bie Scpönpeiten unb E igenarten ber 
Bolfvpoefie unb ber B olfölieber oerfcpie- 
benfter B ö ller auö bem SNunbe oon gacp* 
m ännern Oerfcpiebener N a tio n a litä t fennen 
Zu lernen. Eö zeigte fid) flarer alö je, 
baß E fperanto  feineömegö ein £>emmniÖ 
ift für ecpt nationaleö g ü p len  unb D enfen, 
mopl aber geeignet ift, aucp anberen N a 
tionen gegenüber gered)t zu merben, inbem 
eö unö bie Nföglicpfeit unm ittelbarer B e 
urteilung unb fropen fNitgenießenö frember 
K ulturgüter bietet. 3lucp biefe neuerliche 
Erfenntniö trug zur fropen S tim m u n g  bei 
im Borgefüple einer befferen 3 u ^unTP in 
ber bie SNenfcppeit eine „gam ilie  000 
B ölfern" fein mirb.

D er Kongreß zeigte ben Deilnepm ern 
aucp bie neueften Erfolge unb bie B läu e  für 
bie näcpfte 3 ed- bebeutenber E rfo lg  
ift bie E fperantoauögabe ber ganzen B ibel 
ZU bezeichnen. D am it ift baö leßte unb 
größte 2öerf unfereö SNeifterö, bie Über* 
feßung beö eilten Deftam entö auö bem pe* 
bräifcpen U rtejt, ber Dffentlicpfeit gefcpenft 
morben. D er Söunfcp beö Kongrefjeö, baß 
£)err F a r b e n  bie Borgejcpicpte biefer 9luö* 
gäbe in einer Brofdpüre oeröffentlicpen 
möge, mirb poffentlicp halb erfü llt merben. 
D ie fircplicpe D ebifation  ber ?luögabe in 
ber S t .  ©ileö K atpebrale m ar eine mür* 
bige geier eigener 31rt. B ollen  E rfo lg
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brachte auch baS (Ejperiment betreffenb 
fcf)nelle (Erlernung beS (Efperanto. baŝ bie 
m eltbefannte g irm a  Sftubolf 2Roffe-S3erlin 
burrf)Tüt)ren lief;. D ie 4 ^SreiSträgerinnen 
bemiefen, bafe fie fidj in 4 SRonaten £jpe* 
ran to  uollftänbig angeeignet hotten.

(Es w ürbe zu weit führen, t)^er alle ®r* 
folge anzuführen, bie in ben oerfcfjiebenen 
Sänbern unb auf ben uerfchiebenften (Ge
bieten gemacht mürben. Sebocfe mufe ich 
noch ben glän^enben (Erfolg Der II. ©ommer* 
uniuerfitä t ermähnen. S ie  geigte bieönial 
eine größere SD^onnigfaltigfeit in ben Dl)e* 
men itnb ben uon ben uortragenben ^Jiro* 
fefforen uertretenen N ationen . S h r ©rfolg 
bewies beutltd), baß (Efperanto öoÜauf 
geeignet ift, allen $8 ölfern bie Söiffenichaft 
leicht zugänglich zu machen unb ben Sern* 
begierigen ben zur ÜberroinDung ber Dielen 
© prachichranfen notmenbigen 3 eitöerluft 
ju  erfparen.

D a$  uolle (Gelingen be» X V III. 2i>elt* 
fongreffeS möge in allen (Ejperantiftcn bie 
Überzeugung uon ber © ieghaftigfeit unjerer 
Söeftrebungen feftigen unb fie ju  tueiterer 
eifriger 3 u fam m enar )̂c' t begeiftern.

$ro f. D r. ft. Shriftonell-SaljburR  
delegierter Ĉ)fierret<h3 in (EDinburglj.

XI. KatboliKbcr Wel» ■ Clperanto*
Kongreß in $pa.

D er berühmte belgifche K u ro rt © pa  
—  baS fleine SBerfaiHeä (Europas, wie es 
einft S o u rn a lift D ellope befteic^nete —  m ar 
für bie bieejährige T ag u n g  beS fath- (Efp.* 
SBeltfongreffeS auSerfeijen. (1 3 .— 17. 5lug.)

D en frauptgegenftanb ber ^Berhanblungen, 
welche ber fßräfibent beS S n te rn . fathol. 
(Ejp.*28eltbunDeS (I. K . U . E .) P . g ra n z  
SReftan (gem.Sßrouinzial b. öfterr. ^ŝiariften) 
leitete, btlbeten bie fath- 3 ugenbuereine iit 
ber ‘föelt. D ie  uon ben D elegierten au s  ben 
uerfchiebenften S äubern  m it großer © o rg fa lt 
auSgearbeiteten R eferate boten ein erfreu* 
liehet iöitb regfter D ätigfeit unb opferfroher 
A rbeit für bie R ettun g  ber gugenb  auS 
fittlichem V erfall unb für beren leibliche 
unb feclifche (Ertüchtigung. g e rn e r tourbe 
bie Überjcßung beS fReuen DeftamenteS ins 
(Ejperanto in bie SSege geleitet unb bie

p e r a n t i s t o

fofortige (Errichtung eines in tern , fath- 
fjßreffebienfteS (©ifc ^Sŭriŝ) befcfjloffen.

9lm 14. Sluguft m ürben bie Kongreß* 
teilnehm er im Ülatfeaufe uom 33ürgermeifteu 
Uon © pa 53aron Sofef be (Srawfeez unb 
ben © tab trä teu  offiziell empfangen. S n  feiner 
9lnfpracf)ebetonte berSSürgerm eifter b ie 9?ot- 
menbigfeit unb bie V orteile be» (Ejperanto. 
D em  Äongrefe 311 (Ehren mürbe uon ber 
Ä afinoleitung am 15. 9luguft im feftlich 
beleuchteten Ä onzertfaale ein geiftlicfeeS 
Äonzert m it ben beften Ä räften unb aus* 
erlefenem P ro g ram m  ueranftaltet. Sßier fei* 
erlicfee (GotteSbienfte, bei welchen ^Sriefter 
uon 4  ^Rationen in (Efperanto prebigten, 
23eficf)tigung ber S ab ean lag en , fonftiger 
©ehensmiirbigfeiten uon © p a  unb bereit 
Umgebung füllten bie ©eele unb ben Seib 
erquiefenb bie arbeitsfreie 3 e*t ouS unb 
liefeen alle Äongrefeteilnehmer Siebe unb 
fd}öne (Erinnerungen in bie /peim at mit* 
nehmen —  unb D an fb a rfe it fü r baS Äongrefe- 
fontitee, baS fiefj für baS glän^enbe (Gelingen 
beS Äongrefje» jo jetjr bemüht hotte.

g r .  2Reftan*28ien.

V I. Kongreß dc$ W eltbundes prolc- 
tarilcber ĉlperantilten in Leningrad.

2Bie unS unfer Ä orrefponbent furz auS 
Seningrab  m itteilt, ift ber Äongrefe aufeer* 
orbentlicf) günftig berlanfen unb hot ben 
SöemeiS einer rajeh anmachfenben (Efperanto* 
bemegung unter ben P ro le ta r ie rn  erbracht.

D er unS zugejagte Äongrefebericht ift noch 
nicht eingelangt —  ber 93ericf)terftatter ift 
noch ouf b e r^e im re ife  begriffen. 2ö ir  werben 
in ber nächften K um m er ben ^Bericht Oer* 
öffentlichen.

Agado por Esperanto en inter-
naciaj kongresoj.

Se vi deziras ion entrepreni en int. kon- 
greso favore al E., nepre interrilatu kun via 
landa societo, fak-unuiĝo kaj kan la Int. 
Centra Komitato (I. C K.).

Petu tuj ekzempleron de 1’ „Konsilaro pri 
la agado ĉe internaciaj kongresoj* de I. C. K. 
de la Esp.-movado, 1*2. ßd. du Thĉatre, Geneve.

Tiu, kiu ne agas discipline, grave malhelpas 
nian komunan aferon.

(El cirkulero 13 a de I. C. K.)
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Alirebligitaj kaj ne alirebligitaj kavernoj
en Malsupra Austrujo.

De d-ro Michael Möllner. konservisto de Bundesdenknaalamt en Wien.
Jam la elektita titolo precize diferenc- 

igas inter da specoj de kavernoj: alir
ebligitaj kaj ne alirebligitaj (erschlossene 
und nicht erschlossene Höhlen), kio laü 
jura vidpunkto estas tre grava, ĉar laŭ 
la percepto de granda parto de juristoj 
ĉiu, kiu laü juro povas, havas la rajton 
okupi ilin.

kavernoj entenas la „Schauhöhlen“ (ri- 
gardkavernoj); ĉi tiuj havas por la vizit- 
antoj pro la riĉeco de sinter- kaj glaci- 
formitaĵoj, aü pro la rimarkinda akvo- 
trafluo, eĉ nur kiel Science valoraj 
naturformacioj, specialan intereson kaj 
povas esti de ega graveco por la turismo.

Je „ Tropfsteinhöhlen“ (gutAtonka-

Einöd-kavernoj.

La esprimo „okupo“ signifas ĉikaze 
la „alirebligon“ de kaverno: kiel «alir
ebligitaj“ valoras nur tiuj naturkavernoj, 
kiuj per laboro kaj moneispezoj, starigo 
de necesaj instalnĵoj, ktp. estas uzeblig- 
itaj por iu (preciza) ekonomia celo.

Laü la granda amplekso de la kavern- 
ekonomio, kies iniciatinto kaj reprezent- 
anto en Aüstrujo estas ministra konsil- 
anto d-ro Rudolf W il ln er, la uzeblig- 
ado de la kavernoj povas esti multspeca.

La plej grava grupo de la alirebligitaj

vernoj t. e. Stalagmit- kaj stalaktitka- 
vernoj) estas gis nun alirebligitaj de 
«Direktion dern.-ö. Landessammlungen“ 
(Direkcio de la malsupraüstriaj land- 
kolektajoj) jenaj vidindajoj:

Nix-kaverno (elp. mks) situata ĉe 
Frankenfels apud Mariazell-fervojo. Oni 
atingas ĝin de Frankenfels surstrate 
en 30 mmutoj kaj ĝi estas nuntempe 
la plej granda rigardkaverno de nia 
hejmlando. Multaj ŝtuparoj kaj kom- 
fortaj vojoj plialtigas la guon de la

La kli^on afable disponigis al ni wW iener N eueste N achrich ten“, V1IL, Jo seftg . 4.
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irado en la kaverno, kiu daŭras unu kaj 
duonon da horoj; la vizitado de la ka
verno estas ebla nur pere de gvidisto, 
kiun oni povas dungi en la gastejoj 
Pögner, Schafhuber aŭ Schweighofer 
en Frankenfels.

Priskribi ĉi tie la belajojn de la ka
verno ne necesas, ĉar la kaverngvidlibro, 
havebla por 70 gr. en la eldonejo de 
lasupre raenciita landkolektajoficejo, ĉion 
detale priskribas; mi nur mencias la 
grandan kaj malgrandan kaskadojn, la 
imponan halforman koridoron, al kiu 
liraas la unika kristalkoridoro, la plej 
bela parto de la kaverno. Thea-halo k. a.

En la proksimeco de Frankenfels 
(1 ll2 da horoj) troviĝas ankaŭ la ro- 
mantika, ege vidinda „Gredlkaverno“, 
kiu estas lu-donita al la tiea „societo 
por la urba plibeligo*. Ankaü la vizitado 
de ĉi tiu kaverno estas nur ebla en 
akompano de gvidisto (el Frankenfels).

„Waldegg-a kaverno“, kiu situas en 
la „Klausen* (rokfendo) ĉe Waldegg 
apud „Hohe Wand“ (alta [rok*]muro) 
ankaü estas vizitata de multaj personoj, 
kvankam nuntempe nur la unua parto 
estas alirebla; je la malkovro kaj alir- 
ebligo de la dua parto oni laboras.

La plej rnalnova alirebligita kaverno, 
nuntempe ankaü la plej granda de Mal- 
supra Aüstrujo kaj privata posedajo, 
estas „Hermann-kaverno“ ĉe Kirchberg 
am Wechsel. Oni povas atingi ĝin de 
la haltejoj lvirchberg-Feistritz (Aspang- 
fervojo) kaj ankaü de Gloggnitz (Suda 
fervojo) per migrado en la daüro de 
du kaj duono da horoj. Nur supraja 
vizitado bezonas ĉirkaŭ unu horon, estas 
entute sendanĝera kaj ankaü por per
sonoj efektivigebla, kiuj ŝatas nur sen- 
penajn ekskursojn, ĉar inter la supre 
nomitaj haltejoj kaj la kaverno cirkulas 
aütobusoj. El la multnombraj gutŝton- 
formacioj, kiuj preterpasas la okulojn 
de la ravita vizitanto, jen nur malgranda 
elekto, nome: La turka tendo, kelkaj 
ŝtonigitaj akvofaloj, precipe la impona 
Xiagarafalo, punt-kurtenoj, skermganto, 
orgeno, sanktakvujo, la grandega pint- 
kasko, la elefantkapo, la kapelo kaj la 
ŝtona virgulino. Al la vizitintoj de ĉi

tiu kaverno oni povas ege rekomendi 
la viziton de la kasteloj Feistritz, Steyers- 
berg kaj Kranichberg.

Pli malgranda, de la naturamikoj en 
Neunkirchen alirebligita kaverno estas 
la „Longa truo“ ĉe Flatz. Precipe inter- 
esaj estas la prahistoriaj trovitajoj faritaj 
dum la malpleniglaboroj, kiuj estas 
prunte konservataj en la landa museo 
de Malsupra Aüstrujo.

En la regiono de „Oetscher“ estas 
intertempe nur „Oetscher-kaverno“ ĉe 
Kienberg alirebligita por la ĝenerala 
vizitado; ĝi estas lu-donita al la natur
amikoj en Kienberg, kiuj ankaü ple- 
numis ĉiujn laborojn por la alirebligo 
de la kaverno. La ampleksa kaverno — 
la vizitado daŭras 11/t  da horoj — en- 
havas kelkajn lagojn kaj seninterrompan 
vicon da haloj. La plej vidindaj estas: 
Alberich , fablo-, pagodo-, predikejo- 
haloj, tiuj de la flamantaj langoj kaj la 
sorĉa koridoro. Vizitebla ĝi estas nur 
je dimanĉoj kaj festtagoj. Detalan pri- 
skribon de la kaverno donas la gvid-n
libro. aĉetebla por (50 gr. en la eldon
ejo de la landkolektajoficejo.

Tie oni povas ankaü aĉeti la gvid- 
libron tra „Eisenstein-kaverno“ ĉe ban- 
loko Fischau apud Aspang-fervojo. Ci 
tiu kaverno estas parte alirebligita de 
Aüstria Turista Klubo en Wiener-Neu
stadt; ties vizito postulas plenan imun- 
econ je kapturniĝo kaj grimplertecon. 
Pedaürinde la plej belaj ejoj de la ka
verno ne ankoraü estas alireblaj.

Sed la maksimumon de la vizitantoj 
atingis „Einöd-kavernoj“ ĉe Pfaffstätten ; 
en la unua funkciadjaro vizitis ĝin pli 
ol 35.000 personoj: ĉi tiu altira forto 
bazas je la scienca signifo de ĉi tiuj 
relative ne grandaj kavernoj; ili estas 
la solaj de la ondofrapado kaüzitaj ka
vernoj, kiuj estas konservitaj en la in
terna kontinento el la terciara epoko 
kaj atingas, rilate la grandecon, ĉiujn 
ankoraü nun ekzistantajn kavernojn je 
la rnarbordo de 1’ satna deveno. Ili estas 
facile atingeblaj de Pfaffstätten en duono 
da lioro kaj viziteblaj en akompano de 
gvidisto (gastejo Grausam en Einöde). 
La ondofrapado kreis la plej strangajn
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rokformaciojn, kiuj parte estas de emi- 
nenta beleco, kiel ekzemple la labirinto 
en Einöd-kavernoj kaj la kapelo en la 
apuda elfinokaverno. En la jam kelk- 
foje menciita eldonejo oni ricevas de- 
talan sciencan gvidlibron por 50 gr.

La urbkomunurao de Mödling laboras 
nun je la alirebligo de negranda kaverno 
en „Sinbrum-valo“ ĉe Gumpoldskirchen, 
kiu donos al la vizitantoj de „Anninger“ 
agrablan riĉigon de 1’ migradceloj.

„Ne a l i r e b l i g i t a j  gu t St onka-  
v e r n o j “ ekzistas multnombraj en Mal- 
supra Aüstrujo; kiel plej gravajn oni 
konsideras jenajn: Erlach a-gutŝtonka- 
verno, Paulinen - kaverno ĉe Türnitz, 
Steinklammleiten - kaverno sur „Hohe 
Wand“, Köhler-, Gohns-, Rabenmauer-, 
Mariannen-, Lunz-a gutŝtonkavernoj k. a.

Gl a c i k a v e r n o j  ĝis nun en Mal- 
supra Aüstrujo ankoraü ne estas alir
ebligitaj; vidindaj estas la konata „Geld
loch“ en Oetscher, plue Lunz-a kaj 
Puchenstuben-aj-glacikavernoj.

Ankau la akvokavernoj ankoraü ne 
estas alirebligitaj por la komuna vizit- 
ado; precipe interesaj troviĝas ĉe Loich 
je Mariazell-a fervojo, ĉe Pillen je Aspang- 
fervojo, ĉe Gross Höllenstein kaj ĉe 
Annaberg.

Sed tiu ĉi mallonga artikolo pri la 
kavernoj ankoraü ne ĉion detalis pri la 
alirebligitaj kavernoj, ĉar la ekonomia 
celo de la alirebligo estas diversspeca, 
ekzemple:

En la montaro la kavernoj estas uzataj 
kiel s t a l o j  au hu r do j  por la brutaro 
(Kälberlucke, Gaisloch); aü kiel f ur aĝ-  
ej o por la ĉasbestoj (Hirschstadl); plue 
la preskaü konstanta temperaturo mo- 
tivas la uzadon de kavernoj kiel keloj  
kaj la eja amplekso permesas la uzadon 
kiel v e t u r i l - r e m i z o j ,  kapel oj ,  ktp.

La elkavernajn akvojn oni uzas kiel 
movenergion por mu e l e j o j  kaj seg- 
e j o j, kaj ankaü por la akvoprovizado.

Pro tio la ekzakta kaj scienca esploro 
de kavernoj estas nepre necesa; sed 
antaü ol la kavernaferoj ne estas lege 
regulitaj en ĉiuj landoj, ni estas ankoraü 
tre malproksimaj de laüplana alirebligo 
kaj uzebligo de 1’ kavernoj.

Gis nun Malsupra Aüstrujo estas la 
unua lando, kiu tian leĝon kreis kaj 
ties efiko montriĝis jam per la grandi- 
oza alirebliglaboro en la du jaroj. dum 
kiuj la leĝo ekzistas, La sekvo de tio 
certe estos nova riĉigo de nia hejm- 
lando je naturbelajoj kaj vidindajoj kiel 
beno por la lando kaj utilo por la 
scienco. Esp.-igiB F. Braun-Wien.

I-a Paneüropa-Kongreso.
De R N. Coudenhove-Kalergi.

Ĉi kongreso, okazonta 3.—6. X. en 
Wien (Konzerthaussäle), estos granda 
manifestacio de la eŭropa unuiĝvolo kaj 
la unua praktika rezulto de Paneüropa 
Unio, kiu arangas gin.

La programo de P. U. ampleksos en 
la projektata ŝtatfederacio eŭropa ĉiujn 
eŭropajn ŝtatojn, kiuj intencas aligi. Ĉu 
Britlando (konsiderante siajn ekster- 
eŭropajn ŝtatpartojn) kaj Rusujo (kons. 
sian azian politikon) aliĝos, dependos 
de ili mem,

En la kongreso oni pridiskutos la 
problemojn de la eŭropa federacio, de 
la rilatoj al Anglujo, liusujo kaj al la 
Ligo de Nacioj, de la malplimultoj, de 
la limirapost- kaj monunio kiel ankaŭ 
de la spirita komuneco.

Eminentuloj el ĉiuj partoj de Eŭropo
• konsentis la partoprenon en la kongreso.

Al ĝi estos bonvenataj ĉiuj personoj, 
kiuj konvinkiĝis, ke Eŭropo estos sav
ebla nur per kuniĝo. kaj kiuj estas

• pretaj, progresigi ĉi tiun grandan ide- 
alon nekonsiderante siajn partipolitikajn 
kaj privatajn interesojn.

Katholischer Welt-Jugendiriedens-
bund (MOKA).

La aŭstria sekcio okazigis la 11 an de 
julio en Wien sian ĉefkunsidon, kiun 
malfermis la sekciestro s ro Macheiner- 
Parsch (Salzburg) per belaj, entuzias- 
migitaj vortoj. Li parolis pri la ĝisnuna 
movado en Aüstrio, kiu estas tre esper- 
iga. Krome ĉeestis inter aliaj s roj d-ro 
Hloucha, estro de „Katol Krucoligo“, 
Mudrak, Moka-deleg. por Wien, Schwab,
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del. por Salzburg ktp Oni fiksis la jar- 
kotizon je Ŝ 1*—. Gejunuloj. kiuj havas 
intereson por tiu bona afero, aliĝu al 
nia movado sendante al mi la kotizon. 
Peter Schwub, siudento, St. Peter, Salzburg.

IV.kongreso de „Eduk-Internacio“,
okazis de 9 .— 14. aüg. en Wien. S-ro 
Ult mann salutis la kongreson esperant- 
lingve en la nomo de Austria Laborista 
Ligo Esp. Ceestis ankaü esp.-isto Bou-

bou el Orleans.

Esperanto en la burĝ-
lernejojn.

Je instigo de „Esperanto Organizo de 
la ofic-havantoj de Urbo Wien“ oni 
proponis en la konferencoj de la burĝ- 
lernejaj geinstruistoj en Wien, la 26-an 
de junio, prove enkonduki E>peranto-n 
ekde 1’ venonta instrujaro en po unu 
burglernejo de ĉiu distrikto. La kon- 
cernaj raportantoj motivis la proponon 
per la facila ellernebleco de la lingvo 
kaj la en ĉiuj kulturŝtatoj fakte praktika 
sukceso, kiu jam de longe ricevis la 
oficialan aprobon.

Inter la 13 inspektaj distriktoj en 
Wien ĉi tiu propono estis akceptata en 
8, malakceptata en 5. el kiuj en unu 
n u r  per plimulto da 2 voĉoj. La voĉ- 
donado do montras, ke Esperanto jam 
konkiris al si la komprenon de la pli- 
multo de la burĝlerneja instruistaro en 
Wien

Ni esperas, ke Esperanto estu enkon-f 
dukota en la burĝlernejojn de Wien.

Gratulon al „Esperanto-Orgnnizo de la Ofic- 
havantoj de Urbo Wien“ pro fcia sukcesplena 
laboro.

Rondvojaĝo de finnaj fer-
vojistoj.

Tri finnaj fervojaj oficistoj, kiuj nur 
scipovas paroli la finnan lingvon kaj 
Esperanto-n, venös dum sia venontok- 
tobra rondvojaĝo tra la okcidenta Eüropo 
ankaü ul Aüstrio kaj Wien. Celo de la 
vojaĝo estas, esplori la respondecon de 
la fervojaj administracioj rilate varojn 
kaj pakaĵojn, asekuron de varoj kaj

aranĝadon de trajnoj. fine vizito de ab- 
stinenca kongreso de fervojistoj en Paris. 
La rezulto de la vojaĝo montru al iliaj 
fervoja kaj aliaj dubemaj administracioj, 
ke sole Esperanto ebligis al ili la inter- 
traktadojn te  la koncernaj administracioj 
diverslingvaj.

Ili petis pro survoja belpo. Por Wien 
ĉefinspektoro Steiner jam skribe sin 
disponigis kaj sciigos pri ilia alveno la 
Wien-ajn grupojn, por ke ili povu aranĝi 
grandan k o m u n a n  kunvenon en la ejo 
de iu granda societo, por akcepti la 
gastojn laŭ aüstria gastemeco. Plue 
ankaü la grupoj kaj delegitoj de U.E.A. 
en la urboj, kiujn vizitos niaj finnaj 
samideanoj, estos ĝustatempe informataj.

La vertla stelo — sipflago.
I)um la 6-a nacia kongreso en Ma

drid s-ro Verger proponis fondon de 
navigacia kompanio je akcioj de 100 
pesetoj por akiri goeleton da 100 tunoj. 
Celo: Stabli komercon inter la havenoj 
de la meditCranea maro. uzante Esper
anto-n kiel lingvon, utiligante la dele- 
gitojn de U. E A., adoptante kiel pri- 
vatan flagon de la kompanio tiun de 
Esperanto kaj akceptante nur trionon 
da akciuloj neesperantistaj. Fondiĝis 
komitato por studi la proponon.

(Laü „La suno Hi9paDaJ.)
Filatelistoj!

Aütune 1926 estas intencate eldont adres- 
aron de tutmondaj filatelietoj (esp.-istaj kaj 
neesp.-istaj). Sendu tuj vian adreson pro seu- 
paga enpreso, samtenipe menciante, ĉu vi 
aĉet0 8  la adresaron (proks. 1 sv. Fr.), al prof. 
Miecz Sygnarßki, Bydgoszcz, Kordeckiego 19, 
Polujo.

Silhuetoj el mia parencaro.
Tenu, bubo!

Estante malgranda knabo, ankoraü ne 
vizitanta lernejon, mi havis onklinon. — 
Ne, mi devas alimaniere komenci. Do, 
ne onklinon mi havis, sed onklon kaj 
tiu onklo havis edzinon. Malprecizaj 
homoj diros: Nu, tiam ŝi ja tarnen estis 
onklino. — Ne, mi diras, eble germane 
aŭ alinacilingve ŝi estis onklino, sed
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esperantlingve ne, tute ne; ĉar vera 
onklino estas aü la fratino de 1’ patro 
aü tiu de la patrino; sed ŝi estis nur 
la edzino de mia onklo, do laŭ ĉiuj 
reguloj de nia fundamento — mia bo- 
onklino. Kial ni do havas tiora da belaj 
pre- kaj su-fiksoj en Esperanto, ĉu por 
ne uzadi ilin ? — Tarnen mi decidis, 
nomi ŝin simple onklino. Parte pro la 
koncizeco de la esprimo, parte tial, ĉar 
la Majstro mem en siaj lingvaj respon- 
doj konsilis, ke ni ne estu tro preciz- 
emaj kaj tro logikemaj, por ne katenigi 
senbezone nian belan idiomon.

Post ĉi tiu lingva ekskurso mi nun 
volas tute laüorde rakonti niian histo
rieton. Do mi havis onklinon. Ci tiun 
mi tre volonte vizitadis. Vi ja certe 
scias, kial kaj kiam malgrandaj buboj 
emas viziti onklinojn. La samaj, mi 
konfesas, iom egoistaj motivoj instigis 
ankaü min, aperi kiel eble plej ofte 
an tau la bonema vizaĝo de ĉi tiu mia 
kara onklino.

Sed nun mi devas «ankoraü komplet- 
igi la personaron de la rakontota epizodo 
je unu estajo, kiu ludis, por tiel diri, 
la ĉefan rolon. Nome la ripetfoje men- 
ciita onklino havis patrinon. Ĉi tiu pa
trino estis praaĝa, ĉar la onklino mem 
jam ne estis trejuna. La precizan nom- 
bron de la jaroj, kiuj ŝarĝis la kurbig- 
intan dorson de 6i tiu onklinpatrino, 
mi ne plu memoras, ĉar la afero okazis 
antaü — ne, mi preferas ne malkaäi, 
antaü kiom da jaroj ĝi okazis, por ne 
divenigi al la junaj fraülinoj kaj sin- 
jorinoj mian propran aĝon. Do ŝi estis 
tre, tre maljuna kaj certe transpaŝis la 
biblian aĝon jam antaü multaj jaroj. 
Laŭ tio ŝi aspektis. Ŝia miloble sulkiĝ- 
inta vizaĝo, la kurba, akrepinta nazo, 
la sendenta, enfalinta buŝo kaj precipe 
la grandaj, rigidevidaj. per densaj neĝ- 
blankaj brovoj kovritaj okuloj sentigis 
al mi nedireblan respekton aŭ mi ĝin 
sincere konfesas, timon. ( '.iam, veninte 
al la onklino, rai tre gardeme malfermis 
la pordon, esplorante, ĉu la avineto — 
tiel nomis ŝin la tuta parencaro — ne 
troviĝas eventuale sola en la ĉambro. 
Por la tuta oro de 1’ oriento mi ne

estus tiam enirinta. Plue mi devas aldoni, 
ke la avineto, malgraŭ sia granda aĝo, 
estis ankoraŭ korpe sufiĉe vigla kaj 
vagadis preskaü la tutan tagon senripoze 
en la vasta domo de unu loko al la 
alia. Sed mense ŝi jam estis kadukiĝinta 
aŭ. kiel oni kutimas diri, infaniĝinta 
tiel, ke oni ŝin devis ĉiam gardi, por 
ke ŝi ne faru ian malkonvenajon aü 
malutilon.

Do iun posttagmezon mi ree iris al 
la onklino. Mi ŝin trovis en la ĉambro 
kune kun la avineto. Post kiam mi estis 
kisinta al ŝi la mauon, — al avineto 
mi tion ne kuraĝis fari — ŝi diris: „Bone, 
ke ci venis. Franĉjo; mi devas iri por 
momento en la korton, por fiuti iom 
da furaĝo al la gekokaro; restu dume 
ĉe la avineto kaj gardu bone, ke nenio 
okazu, mi tuj revenos.“ Tion dirinte ŝi 
deprenis sian tute novan, nigresilkan 
antaŭtukon, metis ĝin sur la sofon, 
religis al si ordinaran porlaboran kaj 
forlasis la ĉambron, antaü ol mi estus 
povinta laütigi ian proteston. Imagu 
mian konsterniĝon! Mi volis krii, rai 
volis'forkuri, sed lango kaj piedoj estis 
kiel paralizitaj. Tarnen en la subkonscio 
sentiĝis kvazaü ia fiereco pro la kon- 
fidita al mi grava ofico. Mi restis; 
kvankam tremanta je ĉiuj membroj. mi 
restis. Ho, kial mi ne postkuris tuj la 
onklinon?! Eble mi estus evitinta la 
fatalon, kiu nun proksimiĝis al mi per 
gigantaj paäoj kaj la katastrofon, kiu 
sekvis.

Apenaü kiam la pordo fermiĝis post 
la onklino, la avineto ekstaris, ŝteliris 
al la sofo, ekkaptis la antaütukon, al- 
paŝis min,̂  etendis la manon kaj ko- 
mandis energie: „Kluku drz!“

Tiu ĉi konciza frazo ne estis esper- 
anta; unue, ĉar Esperanto tiam ankoraü 
ne ekzistis kaj due, ĉar ĝi estis ĉelia, 
nome el la sola lingvo, kiun la avineto 
parolis, kaj signifas: „Tenu, bubo!“

Mi havis la nebulan antaüsenton, ke 
nun okazos io terura, sed mi ne kuraĝis 
malobei. Preskaü senspire kaj kun hirt- 
iĝintaj haroj mi ekkaptis la al mi pre- 
zentitan ekstremajon de la onklina silka 
antaütuko dume la avineto, tenante la
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kontraŭan, komencis per akra, mi ne 
scias de kie prenita tondilo, kun ad- 
mirinda lerteco kaj matematika preciz- 
eco tranĉi egale larĝajn striojn.

Subite aŭdiĝis malespera krio de la 
ĵus reveninta onklino: r Pro la vundoj 
de 1’ Krist-Sinjoro! Kion vi faras, vi 
malfeliĉuloj ?“ Kaj samtempe ŝi alkuregis 
por savi, kio eventuale ankoraŭ estus 
savebla. Sed vane! La detrua laboro 
sukcesis eĉ tro funde kaj nek la plendoj 
kaj riproĉoj de la onklino, nek miaj 
larmoj kapablis retutigi la erigitan silkan 
antaŭtukon.

Dura kelkaj tagoj post ĉi tiu mal- 
feliĉega operacio, mi ne kuraĝis viziti 
la karan onklinon; nur kiam la ĉion- 
mildiganta tempo kreskigis iom da herbo 
de forgeso super ĉi tiu aferaĉo, mi ree 
venis; sed la senperan kontakton kun 
la brava avineto mi nun evitadis pli 
ol iam. Franz Zwach-Wien.

Lingvaj babilaĵoj.
De F. Bock-Wien.

Estas jam ĝenerale konsentite, ke 
proponoj pri radikalaj ŝanĝoj en Esper
anto ne estas akcepteblaj. Aliflanke ĉiuj 
esperantistoj konscias, ke lingvaj pli- 
bonigoj estas dezirindaj kaj eĉ necesaj, 
nur oni opinias, ke ŝanĝiĝoj estu kvazaŭ 
natura evoluo kaj ke proponoj restu 
inter la limoj de la fundamentaj prin- 
cipoj de la lingvo. Efektive la nekon- 
tentiga stato de Esperanto estas grand- 
parte kaŭzita nur de mallerta aŭ tro 
timema apliko de ekzistantaj reguloj kaj 
de facile evitebla sensistemeco. En tiu 
senco oni bonvolu prijuĝi jenan serion 
de rimarkigoj.

1. Oni prave asertas, ke per la stud- 
ado de Esperanto oni multe profitas por 
la lernado de aliaj lingvoj, precipe pro 
la klareco de ĝiaj gramatikaj formoj. 
En neniu iingvo pli bone ol en Esper
anto oni ekzemple ekkomprenas la va- 
loron de akuzativo, de adverboj kontraŭe 
al adjektivoj, la veran rolon de prepo- 
zicioj ktp. Ĉiu vortkategorio estas laŭ- 
sence difinita kaj laŭforme ekkonebla. 
Bedaŭrindan escepton formas la du pre-

pozicioj ĝ is  kaj dum,  kiujn oni ge
nerale uzas samtempe kiel konjunkciojn. 
Se, tradukante franclingven ia germanajn 
„Wir blieben dort b is  zu seiner Rück
kunft“ kaj „Wir blieben dort, b is  er 
zurückkam“ oni uzus por arabaü „bi s“ 
la saman francan vorton, oni farus gravan 
malkorektajon. Se, tradukante francen 
aü anglen, oni uzus la saman esprimon 
por „ w ä h r e n d “ en „Er lachte wäh
r end meiner Rede“ kaj „Er lachte, 
w ä h r e n d  ich redete“, tio estus ankaü 
gravaj eraroj. Tarnen en la gramatike 
modela lingvo Esperanto oni diras sen- 
ĝene: „Ni restis tie ĝ is  lia reveno“,
„ni restis tie ĝ is  li revenis“, „li ridadis 
dum mia parolado“, „li ridadis dum 
mi paroladis“. Efektive kelkaj esper
antistoj jam nun diferencigas inter ĝ is  
(prep.) kaj ĝ is  k i am (konj.), inter 
du m (prep.) kaj dum  ke (konj.). Estus 
dezirinde, ke tiu distingo fariĝu deviga. 
Cetere estus certe akceptinde, se iam, 
laü la modelo de p o r - p o r  ke.  s e n -  
sen ke, m a l g r a ŭ - m a l g r a ŭ  ke, 
oni ankaü uzus ĝ i s - ĝ i s  k e, kaj same
a n t a ŭ - a n t a ŭ  ke,  p o s t - p o s t  ke.

Daürigota.

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEGITARO

B i s a m b e r g  b e i  W i e n ,  Nr. 248.

Post esploro de ambaüflankaj mis- 
komprenoj kaj pridiskuto de tiuj punktoj 
de la programo de nia movado. koncerne 
kiujn regis malsamopinieco, la kriza stato 
en AED. per repaciĝo estas forigita. 
La unua direktantarkunsido okazis la 
12, la dua kaj tria jam la 16. kaj 23. 
de aüg.

Steiner, Mestan, Cecb, Müllner, Braun,
d-ro Pfeffer.

(D-rino Smital-Domonkos pro ferioj forestanta
ne povis ĉeesti.)

Tutaüstria Laborkonferenco
okazos dimanĉe, la 3-an de oktobro 1926, 
je la 9-a en Wien, L, Burgring, Aeußeres 
Burgtor, rechter Trakt, Verein „World

University“.
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Al la jam en n-ro 7 de la oficiala 
organo AE. publikigita programo ni 
ankoraü aldonas:

Punkto 5. Koncerna8 transformon de or- 
ganizo de AED.f gis nun libera laborunuiĝo 
dt^E.-societoj.en E.-asocion (Esperanto-Verband) 
eur la 8amaj principoj. Por tiu celo estas ne- 
cese transprem la ĝisnunan regulativen kun 
eventualaj ŝanĝoj kiel asocian statuton. La 
land- kaj grupestraroj bonvolu por la konfe- 
renco prepari eventualajn ŝaDĝproponojn.

8. Malaltigo de AED.-kotizoj.
10. Proponoj por la disvolvo de nia oficiala 

organo.
11. Eventualajoj.
Bonvolu sendi raultnombre viajn rajtig- 

itajn delegitojn kun rajtigilo.
Por AED.-direktantaro:

Steiner, prez. Cecb, ĝen. sekr.

Austria Laborkonferenco,
invitita de E. D. W , okazis la 1. de aüg.
Ceestis anoj de 20 asocioj el Wien kaj la 

provinco. La provizora gvidanto de EI)W. 
8-ro Ĉech malfermis la konferencon kaj pro- 
ponis jenan estraron: S-ro Schade-prez., s-roj 
Frey kaj Goldmann-vicprez., 8-roj Mader kaj 
Werner-sekr.

Pri krizo en AED. raportas s-ro Ultmann. 
Oni resoluciis, ke „la eksigoj estis kontrau- 
statutaj kaj tial nulaj* kaj deziresprimis, ke „la 
nunadirektantaroplu laboru severe laüluregul- 
aro de AED.“ Raportoj de.la funkciuloj estis pro- 
krastataj ĝi8 la konferenco en oktobro. Same 
ankaü „novelektoj “ kaj „organizaj proponoj 
por la gazetara eervo tut-aüstria“. Pri Pan- 
eüropo oni akceptis la proponon de s-ro Klein, 
sendi jenan leteron al Paneüropo: „La kon
ferenco petas je rekono de Esperanto kiel 
kongreslingvo kaj okazigo de la projektita 
E.-referato konsiderante la faritajn propa- 
gandon kaj publikigon en nia kaj aliaj landoj“. 
S-ro Ĉech atentigas pri fondita sekcio de 
esp -istoj-paneuropanoj. Pri E.-Radio-kursoj kaj

!prelegoj en aütuno raportas d-ro Pfeffer: 
„Minacas malpliiĝo de la Radio-E.-lecionoj 
kaj ankaü la propono al Ravag jam de longe 
farita koncerne E.-paroladojn pri Aüstrio por 
eksterlando ankoraü estas neatentita.“ Por 
plibonigi la situacion estis elektata komitato: 
S-roj Steiner, Frey kaj Inĝ Remfeld. Al la 
propono pri disvolvo de nia oficiala organo 
oni pledas fĉefe Goldmann), ke plej multaj 
personoj kunlaboru je A. E. „Esperanto-insti- 
tuto kuj AED.“: Koncerne „E.-Instituto kaj 
AED“ oni akceptis la resolucion: „La E.-so- 
cietoj de Aüstrio, kunvenintaj la 1. de augusto 
en Wien, deklaras, ke la fondo de Aüstria 
E. instituto estas lau la regularo la grava 
celo de AED. kaj EDW. kaj pro minacanta 
kolizio en la kompetenco de 1’ agado de tioj

institucioj povas etti fondata nur post detala 
kaj profunda priparolo de ĝiaj taskoj kaj eble 
jam statutaro kaj post interkonsiligo de ĉiuj 
koncernaj E.-societoj‘.

S-ro Schade fermas la konferencon per 
dankvortoj al la kunvenintoj.
(Laü la protokolo de la sekretario E. Werner.)

*
Al la rimarko „ilustranta noto“ cn n-ro 6 

s-ro Klein pelis nin. sciigi, ke lia kritiko 
rilatiĝis ne al la kongreso sed al la labor- 
kunsidoj. (La red.)

Ŝtata ekzameno!
La ekzamenoj okazos komence de 

novembro. La precizan daton ni sciigos 
en n-ro 10. Skribu pro event. informoj 
per respondkarto al la red.

£[perantO'6otie$dlenft in der 
IbineritenkirdK.

19. S ep tem ber 1926 , 10 Ut)r, m it s$ re b ig t
(P . 28olfg. ÜJiebrotb).

Raportoj:
Hainfeld.

E.-8 0 C. „Al alta celo“. Estraro: s-roj Wandl- 
prez., Gruber-vicprez., Fischer kaj Böswartb- 
8ekr., Bielek kuj Zischek-kas. kaj s-ino Scbo- 
berlechner, f-inoj Wimmer, Zöchling koj s roj 
Rogier, Prüfer kaj Foltik. 25 membroj La
9. julio komencis nova kurso. Dankon al s-ro 
Goldmann, kiu instigis la fondon, kaj al s ro 
lernejestro Kaiserrainer, kiu subtenas E -on. 
(Ankaü al s-ro instr. Wucdl, kiu estas la 
animo de E. en H . . . AED )

Kurson en „Norbertinum“-Tullnerbach kun 
12 instruistoj gvidas dir. Schamanek.

Slnfängerfurje, tfortbilbung&furfe unb
^ rŭ m n g ŝfu rfe

Deranjlaltet ber (ffo.-SBerrin brr ftäbt. Slngefteflten 
2Bien$. s2lu$füf)tlicbrät ftureprograntm  auf Verlangen 
gratis ftugejanbt. Änmelbung unb nähere ftuefiinfte 
(auch Icfinftlicfii tm S e fre ta ria t: SBien, IV., ScLiäffer- 
gaffe 3 (SJtag.93ej.*9lmt) jeben D ienstag oon 5 —7 Uf)t.

Erste vom Wiener Stadtsohulrate genehmigte
Privat-Lehranstalt 

für die Welthilfssprache Esperanto
Wien Vtll., Plarlstengasse 43

Kurse für schulpflichtige K inder und Erw achsene 
beginnen am 20. ßeptem ber 1920 

Aach F ernun terrich t.
Anfragen und Anm eldungen an den Inhaber und 
Leiter P. Franz Mestan. Wien V III., P iaristengaase 43

©e|ud)t roirb für Ungarn 2 2 -3 0 jä t) r .  abjolo. 
ÄonjetDatotiff für Unterricht in ftlanter, $eutfd) 
unb fiiteratur. (Sjoer. beoorjugt. Sluŝfunft: ®fp.* 
ißerein, IV ., Sd)äffergafie 3, 17— 19 U^r.
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(Efberaitto^fldjßrnpbc tee X. Ö. „$ie Matnr*
frennl&t", Söicit, oeranftaltet folgenbe ittueflüge:
5. IX . iu lb in g e r  Jfogel; 12. IX. a) S?ot)e SBanb, 
b) 9?örblid)cr SSieuerroalb; 19. IX. a) 9laj, 
b) ftrete © attberung; 26 IX. a) ©teinricgel, 
b) SSeibltug am 93adj, c) (Jggenburg; 3. X. .frarnt* 
bäum ; 10. X. &) ipolje SJIanblmg, b) 2LMnbtfdp 
bütte; 17. X. ftermantiSfogel. Hu&f&nfte jfben 
1. unb 8 Dienötag ab 19 Uf)t im  ftaffee SJiol» 
fereibof, III., 9iabf&ft)ftra&e 25.

Riinarkindaj Presajoj. .
»Jarlibro de la Linsrrn Komitato kaj de 

ia Akademie per 1926, Paris. Esp Centra
ibrejo, 61 Rue de Clichy; prezo: 2 Fr. Enhavo: 

Reguiaroj de L. K. kaj pri verkoj rekompen- 
cotoj de la Akademio; listo de la Lingva- 
Komitatanoj koj de la Akademianoj; pri land- 
nomoj.

E l la e l d o n e j o j :
Tagblatt- Bibliothek-Wien:

Wh'rterbieh D e u t s c h - E s p e r a n t o  von
Dr. Emil Pfeffer ,  enthaltend über 20 000 
deutsche Stichwörter nebst 30 000 E.-Über
setzungen, 180 Seiten stark, erscheint Mitte 
September. Preis S 1.60, für Deutschland 
Rtu. 1.— .

%

Ellersiek & Borei-Bei lin :
Rusaj Rakontoj, fabeloj al Helenjo, de 

Mamin Ŝibirjak. Tradukis N. Kabanov. Esp. 
Bibi Intern, n-ro 4. Tria eldono (8 — 16 miloj). 
Prezo gmk. 0*40. — La ĉarmaj fabeloj pri 
rkuraĝ.i leporo“, „kulineto“, „muso“, „lakteto“ 
kaj pri floroj estas interesaj dokumentoj pri 
arteco, sincera bonkoreco kaj spriteco de la 
fama rusa verkisto, kiel ankaü pri lia kapablo 
observadi la naturon. Oi tiuj tubeloj entenas 
ankaft tre edukajn moralproblemojn kaj ili 
estas vere legindaj ne nur de infanoj sed 
ankaü de plenkreskuloj. La traduko estas 
esperantlingve modela. La libreto, konforme 
al ĉiuj eldonajoj de la firmao, bonaspekta kaj 
korekta. Sos.

La patrino. Ernst Zahn, trad. J . Ŝmid;
E. B. 1. No. 27. 0.40 orm.

Kritikadi lingvan bonecon de verko rreko- 
mendita de Esperantista Literatura Asocio'*, 
signitus iĝi pli kritikema ol tiu kornpetent- 
ularo. Cetere eĉ multaj kursanoj jam memjuĝe 
tra8t.udi8 tiun modelan rakonton. kiu aperis 
en 2-a eldono. Historio de animforta patrino 
amanta sian filon, ĝis kiam li en eksterlando 
malboniĝinte fiel kontrastegas la bontnorojn 
de 1’ hejmlando alpara, ke ŝi por sirmi vir- 
gulinon kontrau pasia atako de 1’ filo nenion 
alian povas ol mortigi lin, ia solinfanon kvan- 
kam amegitan, tarnen perditan nun el sia koro 
honesta.

lnterese_ estas kompari la tekston de 1’ tra
duko de Ŝmid kun tiu pli moderna de d ro 
Kliemke, kiu en ßia lernolibro (Mosse-Berlin) 
uzis la 8ainan novelon kiel bozon de 1' instruo.

La regado de si mein per kongei* aüto- 
suresto; K. C'oue, esperantigita de J. ßore l ;  
E. B. I., No. 33; 0 40 orm.

Malsamaj estas la opinioj pri la „Couĉ- 
ismo“, arto, kuraci sin mem per aütosugesto. 
Unuj nepre konsentas la konvinkon de 1’ Jas 
mortinta aŭtoro, ke ne la volo, eĉ tre deci- 
dema, sed la imago estas la plej potenca forto 
en ĉiu homo, aliaj hezitas konfirmi tion aü 
efi kontraübataladas. Tarnen ĉiuokaze por ĉiu, 
kies interesoj ankaü atingas la kampon psi- 
kologian — do nuntempe tre latatan — la 
libreto, kiu klarstile kaj koncize resumas la 
idearon de Cou6 kaj prezentas konsilojn prak- 
tikajn por la ĉiutaga vivo, estas leginda En 
dua eldono oni klarigu la sencon de vortoj 
ne sufiĉe konataj, kiel ekz. . abandono“, „kon- 
taĝio“, „adrenalino“ k. a., kiuj kelkfoje inter- 
rompas la bonfaman, mirindan simplecon de 
1’ stilo ßorel’a. ü-ro Leo Blaas-Innsbruck.
Heroldo de Esperanto-Horrem:

»Josef kaj la edzino de Potifar aü „Idoj 
de Merkuro kaj Eroso“, orig, romsno de
H. J. Bulthuis, L. K. (rekomendita de Esp. 
Literatura Asocio), du volumo). La unua jam 
aperos post 2 semajnoj. Prezo de arnbaü 
volumoj rmk. 5.— kaj 20 pf. afranko Kiu 
mendas kaj pagas plej malfrue ĝis 15 9. ĝuas 
favorprezon de rmk. 4.—.

Hirt & Sohn-Leip/,ig:
Insulo de Feliĉuloj de Aügußt St r indberg,  

el la sveda lingvo tradukis Oskar Frode. Int. 
Mondl. N-ro. 17.

Per ĉi tiu nova volumeto de la en Es-perant- 
ujo nun jam hejmiĝinta kaj tre satata kolekto 
prezentas sin al ni la fama nordlanda verkisto. 
Por ne difekti la ĝuon al la legontoj ni nur 
supraĵe skizetos la enhavon. Unuavide ĝi estas 
kvazaü aventuro lau Robinson Crusoe, nur ne 
travivita de unu sola persono, sed de tuta, 
kelkcentnombra aro da gehomoj, grandparte 
eksmalliberuloj. Iom post iom ĝi fariĝas trnnĉ- 
ilakra satiro, en kiu la aütoro senindulge 
skurĝas man tutan socian vivon kun fiinj ĝiaj 
institucioj koj aranĝaĵoj. Brile redonita estas 
la kontrasto inter ia vivo sur la insulo de 
feliĉuloj, kie pro abundeco baldaü forestas la 
reciproka envio kaj sekve ankaü ĉiuj ceteraj 
homaj difektoj — kaj tiu en la posta loĝlando 
de la intertempe multobliĝinta vojaĝantaro, 
kie pro manko de vivrimedoj kaj devigo al 
peniga laborado, reaperas la bestecaj instinktoj. 
— Bonega. flustila Esperanto perfekte inter- 
pretas al ni öi tsiun ahinteresan verkon de la 
eminentasvedaliteraturisto. Kelkaj malgravoĵoj, 
kiel ekz. „kegio“ anst. rkonuso aü „brulstofo“ 
anst. „brulmateriulo* estas eble pridiskutindaj.

$ a u l  33cnncmaitn, (ffp cran to ^an ö ro b rtc rb u d j,
I I .  S e il ,  $eutjdp(£fJJcranto. 2Str begrüßen fte 
toürmjieng, bteje reue © jbe be8 rührigen Verlage#, 
ber für unfere ©adje fdjon Diel SrfprießitdjeS geletftrt 
bat. ©nblidj ift ber fdjon lange, unb Dtdfad) m it 
Ungebulb erwartete 33ennemann II. SLetl eifdjtenen!
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29oI)l leiten bewahrheitet (ich ba$ alte <Sbrid)Wort 
„gut $ tn g  braucht SBeile" |o febr al$ gerabe bet 6et 
iflbfoffung eines ©>örterbuche$. Unb fo ein gut 3)tng 
ift baŝ porltegfnbe 2Berf; nicht eine bloße S a  mm* 
lmtg unb alpbabetifche flneiuanberreihunq beutetet 
W örter m it ber jugebörtgen ®jperanto*Überießung 
Daneben, ionbeni eine tiefgtiinDige iprachmtffen* 
IchaftlicbeSltbftt, für welche bie gejamte Sfperam inen' 
idtpift brutfdjet .Runge bem opferfreubtgen Vertäflet 
ju  aufrichtigem 5)anfe oerpflichtrt ift. — liniere 
Sprache lebt unb entroidelt ticb ftänbig unb fietig. 
2Bir brauchen alfo ©ürterbücher, um barin  feftju* 
halten, wa3 fid) m it ber 3eit an neuem Sprach* 
gut angejammeit hQF $>er Anfänger mag wohl 
nach wie üor m it einem fleinen Safdhenroörterbuch, 
ober gar ntit bem „Ĉ efeĉ-slosilo“ baS VluSlangen 
finben, aber jeber, ber ftcb eingehenb mit ber 
Sprache befafet, benötigt ein gebiegeneS 9iachlchlage’ 
weif, ba3 über aOe frag en  bie gemünlchte IHuf* 
flärtutg ju  bieten oermag. ®itt folcheS ift ber eben 
erichienene „© ennem aun". SBir empfehlen ba$ 
inhaltlich hochwertige, lejifcgrapbtfch ebenlo ein* 
tpanbfreie roie äußerlich gefc^macfootl autfgeftattete 
©udj sum  A nlauf. f tran j ĝmad).

Rud. Mosse-Berlin:
La malgranda Joliano de Frederik van 

Eeden. Laü la 18a holanda eld. trad. H. J. 
Bulthuis. Bibi. Tutrn, n-roj 2-4.

En la vesto de naiva, ĉarma fabelo prezentas 
sin al ni verko grava, profunde filozofia kaj 
krome grandioza satiro. Ekleginte la libron, 
oni ne tuj perceptas la tendencon de la aütoro 
kaj eble eĉ ridetas pri lia aserto, ke ,ĉio vere 
tiel okazis“. — Jes, ĝi efektive okazis; tarnen 
ne en la realeco, sed kiel anima travivajo de 
homo ekstreme poeziema, denaskiĝe dotita 
per granda fantazio kaj sendube fervorega 
filantropo. Konklude oni facile divenas, ke la 
rakonto pri la malgranda Johano estas aüto- 
biografio de la verkmto mem

La enhavo prezentiĝas öefe kiel alegoriaro 
el la mondo malgrandbesta (insektoj, ramp- 
uloj ktp.), träfe aplikita al la vivo, agado kaj 
konduto de la homoj. Nedireble bela estas la 
pri8kribo de la naturo kaj de ĝiaj fenomenoj, 
ekstreme naturalisma tiu de la terura subtera 
ekskurso tra la öerkoj.

Resume: La malgranda Johano estas verko 
jam pro sia originaleco altvalora, kiu plene 
meritas internacian diskonigon per Esperanto. 
Por bonstila, lingve neriproöinda traduko ga- 
rantias la nomo „Bulthuis“.

Kelkaj, öefe kompostistaj eraroj ne multe 
genas, sed .miksamasaö — subtegmentejoj“ 
estas tarnen malsukcesinta vortkombino.

Franz Zwach-Wien.
AHaj:

Novaj homoj, novaj rojoj. Por la XVII a 
E.-kongreeo en Geneve eldonis la Centra 
Cionista Organizo esperantan brosuron „Hebrea 
progreao en Palestino-, prisknbantan en 
generalaj trajtoj la celojn kaj gisnunajn ating- 
ltaĵojn de la cionista movado. La bona ak-

cepto, kiun trovis la nomita brosuro inter la 
esp -istaro, instigis C. C. 0. fati pluan pason 
kaj prezenti nun unu specialan branöon de 
la agado en Palestino, noroe la kolonizan 
laboron en .Emek Jezreel“, (valo de Ezdralon) 
kiu dum la pasintaj kvar jaroj farigts modelo 
de hebrea »grikulturo en Palestino La 32 pg. 
bele presita k«j riöe per 27 fotoj ilustrita 
brosuro estas senpage havebla de C. C. 0 M 
London, 75, Great Russell St., VV. C. i.

Lr. E. Pfeffer* Wien.
Komplet» traktado pri la prepozicioj 

(veroj kaj äajnaj) kaj pri in aku/.ativo per 
ek/.emploj en Esperanto. Alberto Mair, fak- 
instruisto, Vieno, XVI., Hasnerstr. 108. Propra 
eldono. 10X12 cm. en Germ. Rni. -- 80, en 
eksterl sv. fr. 1.—, en Aŭstr. Ŝ. 1.20.

Estis tre bona ideo de la aütoro, pritrakti 
öi tiun materion aparte de la cetera Esp.- 
gramatiko. Sisteme kaj bonmetode ordigitu, 
kun koncizaj karigoj kaj multaj, el la plej 
eminentoj fontoj de nia literaturo öerpitaj 
ekzemploj, öi tiu verketo prezentas sin kiel 
taŭga vojmontranto tra la Sajna labirinto de 
la Esperanto-prepozicioj kaj sperta piloto tra 
la dangeron minacanta rifaro de lu ukuzativo. 
Eö por perfektuloj gi povas servi kiel utila 
rememorigilo en dubaj okazoj. Kelkaj mal- 
gravaj eraroj forigos en la certe tre buldaü 
necesa dua eldono Plaöa arango. bona preso, 
oportuna formato kaj preskaü ruiinde malalta 
prezo pliigas la valoron de la libro, kies 
aöeton nt varme rekomendas. Franz Zwach.

Öies int. esp.-a stenogrnflo de F. Dyba, 
Berlin-Niederschönhausen, Moltkestr. 4; du 
14 pg. kajeretoj: „Korespondada skribo* kaj 
.Raportista skribo“. ĉiu parto 1 sv. Fr. kaj 
sendkostoj antaüpagataj.

„Cies“ estas stenografio, en kiu estas uzataj 
la formoj kaj reguloj de Gabeisberger kaj 
Roubos. Por §pari konsonantformojn la aütoro 
uzas la samajn, sed dikajn kaj maldikajn sig- 
nojn por malsamaj konsonuntoj kaj tial be* 
zonas la maldikajn konsonantligantajn strek- 
etojn por öiuj vokaloj, el kio rezulta«, ke la vortoj 
ne estas sufiöe rapide legeblaj, se ili ne estas 
belege kaj tre precize skribitaj. Pri tio ver- 
ŝajne pensis ankaü la aütoro, öar por öiuj 
klarigaj vortoj kaj por öiuj leg-kaj skribebzerc- 
ajoj li aldonis „ŝlosilon“. Tarnen oni vidas kun 
kia talento kaj diligenteco, kun kia zorgo kaj 
precizeco la aütoro laboris, öar en preskaü 
öiuj „sigeloj“ oni povas rekoni la elementojn.

Personoj, lerninte E.-on kaj ankoraü ne 
sciante iau alian stenografisistemon. povus 
„Cies“ kun sukeeso uzi, la aliaj versajne ne. 
Por interesuloj, kiuj volas konatigi kun di* 
versaj sistemoj, tiu öi verketo estas rekomend- 
inda. J. Schamanek-Tullnerbach.

»OOjaraj festoj en Helsingör (jalio-aüg.),
ilustr. propagandilo, eld. sub la aüspicioj de 
la jubilea komitato kaj societo de danaj es per* 
antistoj.
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Benjameno F. Smith, Historieto pri El- 
farado de E v e r e t t  W. Lord,  Dekano de la 
Kolegio de Komerca Administrado de Bostona 
Universitato, Boston, U. S. A.; 1920; 18; 13; 
17 pnĝ „Tiun fii libreton, kiu montras kiel 
loboremulo bonmorala povas sukcesi en Ame- 
riko, oni donacas al vi kun espero ke vi re- 
turne sendos mallongan priskribon. kaj en via 
propra lingvo kaj en Esperanto, pri via urbo, 
komerca aŭ profesia vivo, ktp., al Everett 
W. Lord, Bostona Universitato, Boston, Mass., 
Usono **

Kial ne unufoje recenzo komencu ĉe la 
fino de la libro? Jen estas ĝia la9ta alineo: 
„La junaj gesinjoroj kiuj direktoä la aferojn 
de Ĉi tiu nacio trovos bonan kaŭzon por plena 
pripensado pri 1ŭ interplektado de granda 
simpleco kaj alta elfaro en la vivo de Benja- 
ineno F. Smith.“

La celo de la lbrtike kartonumita, belege 
presita libreto estas do, instrui la junan ge- 
neration per vivega, tre interesa 8ed simpla 
biografio de ankoraŭ vivanto pri la vojo al 
ekonomia sukceso. Walter Smital -Wien.

Metodo de la manpresitaj oniamsiĵoj de 
Albin Neuzi l ;  Ia parto. Olomouc-Neredln, 
1926; prezo 2’50 sv. fr.; 8'/* pĝ teksto kun 
8 diverskoloraj ilustraj tabuloj; 26X216 cm.

La belimpresa mapo kun verda stelo allogas 
kaj certe estas bonaE.-propagandilopor lernejaj 
rondoj. La enhavo iom elrevigas fakulon, ĉar 
(almenaŭ en nia lando) la montrita ornamaĵ- 
aranĝo laŭforme ne plu e9tas moderna. La 
klariga teksto bonstila vortpentras detale la 
praktikan procedon. Fakulo maltrovas en ĝi 
metodologie valorajn datojn ekz pri la aĝo de 
la junaj produktintoj, pn iliaj antaŭekzercoj 
desegnaj kaj ĉizaj, pri interligiteco de Pinstru- 
materio kun aliaj lernejfakoj k. s. Sed tio ne 
raalpliigas la valoron de la ĝojiga verketo.

I)-rino Smital - D o m o n k o s, Wien.
Gvidfolloj tra Geneve. Stettin, Dobŝina, 

Thiers, Bratislava, Deal & Waliner estas el- 
donitaj sub aüspicioj de la Turisma Servo de 
U, E. A. Interesuloj ricevos ilin senkoste de 
U. E A., 12. Bd. du Thĉatres, Geneve.

Gvldlibreto tra la distrikto Seliönhengst
(la plej granda germana lingva insulo en 
Cehoslovakio), eld. sub aüspicioj de ln germ. 
regioua popolkleriga asocio kaj esp.-ita de 
Erich Koblischke, instruisto, Landskron; 16 pĝ.
il., prezo Kĉ T— ĉe la tradukinto mendebla. 
Beleta, plaea brosureto, imitmda.

La direkclo de fcrYOjo Verona—Caprino
—Garda invitas per 4 pĝ. il. brosureto en E. 
al uzado de ĉi tiu fervojlinio. Adr. Verona, 
Strada Venezia 1.

Vojaĝo, kiu ölam alportas gajnon, estas 
la Teturo al la foiro de Frankfurt a. M,
(26.-29 sept. 1926). Jen la titolo de la invita 
broŝureto ilustrita, kiun dissendis Messeamt, 
Frankfurt a. M. Mendu ĝin!

VII. intern. Specimen-foiro de Reichen
berg, 14 -  20 aügusto, dissendis beletajn bro- 
sureton kaj afiŝon en E. Mendu ilin senpere.

^Internacia Medieina Revuo“ depost ja- 
nuaro 1926 estas eldonita sur tute nova bazo. 
öefredaktoro: Prof. Vanverts el Lille Kuu- 
laborantaro el ĉiuj landoj. Enhavo: originalaj 
artikoloj ; aütoreferatoj ; referatoj ; komunik- 
ajoj de la Tutmonda Esperantista Kuracista 
Asocio; diversaĵoj. Abono: 1 Dolaro aü sam- 
valoro.

Pri sciigoj, sendo de dokumentoj, ktp. sin 
turni al red. d-ro Briquet, rue de laBass6e31, 
Lille (Franclando).

La Forta Voko, dana E-gazeto, aperis 
unuan fojon en jan 8 pĝ., red. Paul Neergaurd. 
Livjaegergade 19, Kobenhavn.

Deklaracio fidela pri la Vero elmontrata 
lau la Sankta Bihlio kaj ne sama kiel la kredo 
populara. kiu multe konsistas el la fabloj, 
kiujn venontaj la apostolo Paulo antaudiris. 
Havebla senpage de G. Martin, 45 Calmont 
Rd, Bromley, Kent, Britlando.

Kie oni renkontas E.-istojn kaj
ricevas informojn?

So =  d, Mo =  1, Di =  m, Mi — me, Do =  j,
Fr =  v, Sa =  8.

Graz.
Esp.-Verein für Steiermark, Bürggasse 16. 

Gasthof (gastejo) „Altes Stadttheater“, Di 
(m) 20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz, Hotel SonDe, Do (Ĵ) 20 — 22 h.
Esperanto-Klub, Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte, Mi (me) 20-22 h.
Klosterneuburg.

Esp.-Servo, Martinstr. 59 — 61, gastejo Ebner 
(Leiter: Ebner u. Leidlmayr) täglich (ĉiutage).

Wien.
Austria Katolika Ligo Esperantista, I., Frey ung 6 

(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.
I. Wiener Esp.-Verein, I., Weihburggasse 12, 

Kasino, Fr (v) 19 30 h.
Austria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 

gasse 3, Hochparterre; Do (j), 19 — 21 h.
Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 

IV., Schäffergas8e 3, Di (m) 17-19 h.
„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen- 

caf6), Do (j) 19 —22 h.
Esp.-societo, „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 

Cate Elsahot, Mo (1) 19—23 h.
Akademischer Esperanto-Verein, I., Universität. 

Zusammenkunft wie (kunvenejo la sama kiel) 
„Danubio“.

Esperanto Bücherstelle d Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft, VII., Lerchenfelderstr 23; 
Auskünfte (informoj) Täglich 18—19 30 h.

Esp.-Bildungsverein „Supren“. VII., Kaiser
straße 121, Cafĉ, Fr (v) 18-21 h.

«
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Esp -Unio Fervojista XIV., Avedikstr. 2, Di 
|m) 19 h.

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h. 

Esp.-societo .Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16-19 h. 

E8p.-soc. „Kulturo“, XVIII.. Kreuzgasse 34. 
Caf6 Hildebrand, Di (m) 19'SO h.

Rekomendindaj firnioj.
E. signifas, ke oni parolas E.-on

Graz.
Cafö =  kafejo:

„Post“, I. Häring, Nentorgasse.
Korneuburg.

Bäckerei =  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.

Wien
Elektrotechniker =  elektroteknikisto:

Herrn. Heutier, (E), VIII., Pfeilg. 53, tel. 22096. 
Kleider, auch nach Maß =  vestoj:

Alfred Mährischl, XII., Giersterg. 6. 
Pension =  pensiono:

„Esperanto“ (E), IV., Argentinierstr. 53, 
Mezz., tel. 52740.

Versicherung =  asekuro:
F. Strubecker (E), III., Schützeng. 3, kun- 
lab. ĉe asekurentrepr. „Janus“, fond. 1824. 

Zuckerwaren =  eukerajisto:
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

1 I

einfache, mittelfeine, Präzis Ions-

Reißzeuge
Rechenschieber, mefjbänder, 

ITlafjstäbe, geodät. Instrumente

August köüler
Wien, IV . ,  Favoritensfr. 16
Seflr. 1842 Cel. 50804 Glektr. Betrieb

Fahrräder 1926
! I RADIO 11

Touristen^ und 
S p o r t a r t i k e l

N Ä H M A S C H I N E N
mit kostenlosem Stickunterricht 
auch gegen Te i l zahl ungen! !

|  i T \ T  IX.. Liechtensteinstr. 27 JL X IV., Wiedner Hauptstr. 8
Für Esperantisten 5°/0 Rabatt

e i* i i  e i i  H p e r a n t o
Das beste und billigste Lehrbuch der Welthilfssprache — an 

Hand dessen Sie nach kurzer Zeit im vollen Besitze der Sprache 
sind — ist das vorzügliche und bewährte:

ESPERANTO
Sprach- und Übungsbuch für Schule und Haus

von Dr. L. L. Zamenhof
zusammenges t e l l t  von 
Direktor J. Schamanek

Lektor für Esperanto an der Techn. Hochschule, Wien,
Mitglied der staatl. Prüfungskommission für Esperanto.

3. Auf l a g e .  Preis Mark 0.80, Schilling 1.—.
Ein Urtei l :

„. . .  Das Lehrbuch ist, wie ich dies aus der Erteilung von Esperantounlerricht 
in einer Reihe von Kursen festgestellt habe, außerordentlich praktisch und auch bei den 
Schülern seiner klaren Anordnung wegen sehr beliebt!“ Dr. Hinsenkamp,  Essen.

Verlangen Sie das ausführliche Verzeichnis unserer Esperantoliteralur!

PAULUSVERLAGSANSTALT, GRAZ (ÖSTERREICH).
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